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 ﴾3﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 سؤال

 ؟پیش از شروع به هرکاری گفتن چه چیزی مستحب است -0

 شان همزه باشد، ذکر کنید!.اول دو کلمه را که -1

 ؟اسالم چیست یهااولین پایه از پایه -3

 گان تشکیل شده است.ده 4ان و گی 6 ؛ی است که از دو عددرقم -4

 ؟ای دارندرخیزی چه فایدهحزودخوابیدن و س -5

 

 جواب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم. -0

 أحمد. –أدب  -1

 .الَله َرس ول   م َحَمد   ،الَله   ِإَل  ِإَلهَ  َل  -3

4- 46. 

 شود.باعث سالمتی بدن و شادابی روح می -5

 

 سؤال

 ؟هنگام قرائت قرآن چه چیزی بر مسلمان واجب است -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾4﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ؟چیست« شجاع»عکس و ضد کلمه  -1

 ؟دهندای از حیوانات که با پستان نوزاد خود را شیر مینام دسته -3

اد، چند توماان از آن بارایش   تومان را به فقیری د 1 ،تومان داشت 7احمد  -4

 ؟باقی مانده است

 ؟چی کارش چیستپُست -5

 

 جواب

 ساکت باشد و به آن گوش فرا دهد. -0

 ترسو. -1

 پستانداران. -3

 تومان. 5 -4

 های پُستی بدست گیرنده.رسانیدن نامه و بسته -5

 

 سؤال

 ؟گیریم چه نام داردماهی که ما مسلمانان همه آن را روزه می -0

کدام یک غلط « ابی را خرید خالدتو ک ،خالد کتابی را خرید»ز دو جمله ا -1

 ؟است

 ؟شان را پر پوشانیده است چه نام دارندحیواناتی که بدن -3

 ؟شود چندمی 3+  5سریع بگوئید  -4

 ؟روندموجوداتی هستند غیبی و بیشتر همراه کلمه انسان به کار می -5

 

 جواب

 ماه رمضان. -0

 .رید خالدکتابی را خ -1

 پرندگان. -3

4- 8. 

 جن. -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾5﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 سؤال

 ؟روندچرا بعضی از مسلمانان به مکه می -0

 ؟سیاه و کوچک چی هستند –مخالف کلمات: کوتاه  -1

 ؟نام دارند کنند چیز گیاه تر و خشک تغذیه میحیواناتی که بیشتر ا -3

 ؟لع یا گوشه داردمثلث چند ض -4

کناد چاه   ردم درخواسات کماک مای   نشایند و از ما  به کسی که جایی مای  -5

 ؟گویندمی

 

 جواب

 برای عبادت حج. -0

 بزرگ. –سفید  –بلند  -1

 خواران.گیاه -3

 ضلع. 3 -4

 گدا یا سائل. -5

 

 سؤال

 ؟به کدام شهر مهاجرت فرمود رسول خدا  -0

 ؟.......... احمد به مسجد رفت این جمله را تکمیل کنید: برای خواندن -1

ی نشسته اند، سنگی بینادازیم و  گنجشکی که روی درخت 01اگر به طرف  -3

 ؟مانندتای آنها را بکشیم، چند گنجشک بر روی درخت باقی میدو

 باشد.رقمی که عدد اولی دوبرابر دومی میعددی است دو -4

 ؟مار چند پا دارد -5

 

 جواب

 مدینه منوره. -0

 نماز. -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾6﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 د.کننرا بقیه هم فرار مییز ؛ماندهیچی باقی نمی -3

4- 10 – 41 – 63 – 84. 

 مار خزنده است و پا ندارد. -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾7﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سؤال

 ؟اصحاب فیل چرا به شهر مکه حمله بردند -0

......... در مجلاس  .ه چیسات؟ احماد   لا کلمه مناسب برای تکمیال ایان جم   -1

 ؟نشست

 ؟را بگویید 06+  9+  7سریع حاصل جمع  -3

 ؟کندزنبور عسل چی تولید می -4

 ؟خورده دندان دارد ولی چیزی نمیچه چیزی است ک -5

 

 جواب

 کردن کعبه.برای ویران -0

 مؤدبانه. -1

3- 31. 

 عسل. -4

 شانه. -5

 

 سؤال

 خداوند اصحاب فیل را چگونه نابود نمود. -0

 ؟حرف همزه در کلمه استاد چه حرکتی دارد -1

 ؟شودچند می 3+  7 - 6 -3

 ؟رسانندچرا برخی حشرات به انسان ضرر می -4

 ؟بخیل و بخشنده باهم چه فرقی دارند -5

 

 جواب

 آنها را نابود کردند. گل پختههای دانهبه وسیله پرستو که با  -0

 حرکت ضمه دارد. -1

3- 4. 

 نمایند.زنند، و بیماری را منتقل میزیرا نیش می -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 کند.کند، بخشنده به دیگران کمک میبخیل به کسی کمک نمی -5

 

 سؤال
 ؟حرف دارد کلمه محمد چند -0

 باشد.« ن»ای بگویید که حرف اول و آخرش کلمه -1

 تومان یک قلام  05یک دفتر و با  تومان آن 35تومان دارد، با  051خالد  -3

 ؟خرید، چند تومان برای او باقی مانده است

 ؟هایی تشکیل شده استفرنگی از چه قسمتبوته گوجه -4

 ؟شودکند چی گفته میمی درست به کسی که از چوب میز و صندلی و... -5

 

 جواب

 تاست.آن در اصل دو« م»حرف چون  5از  -0

 نان. -1

 تومان. 011 -3

 برگ. –ساقه  –ریشه  -4

 نجار. -5

 

 سؤال

 ؟های اسالم چیستدومین پایه از پایه -0

 ؟چه حرکتی دارد« و« »توپ»در کلمه  -1

او  ،دتاای دیگار بارای او خریا     01پادرش   ،مداد رنگای داشات   14خالد  -3

 ؟اکنون چند مداد رنگی دارد

 ؟همه جانداران به .......... احتیاج دارند -4

 ؟آب و تاریکی چه رنگی دارند -5

 

 جواب

 نماز. -0



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ساکن است. -1

3- 36. 

 هوا و غذا نیاز دارند. به آب،  -4

 آب رنگ ندارد، تاریکی سیاه است. -5

 

 سؤال

 ؟های اسالم چیستسومین پایه از پایه -0

 ؟رونددست و پا برای چه چیزهایی بکار می –چشم  –ریک از گوش ه -1

 ؟هفته چند روز است و اولین روز آن کدام است -3

 ؟کدام روز هفته تعطیل است و چه عبادتی در آن واجب است -4

 ؟تندروترین حیوانات درنده کدام است -5

 

 جواب

 «.دهندیمقداری مال مشخص است که ثروتمندان به مستمندان م»زکات  -0

 رفتن.راه –کارکردن  –دیدن  –شنیدن  -1

 روز است و اولین روز آن شنبه است. 7هفته  -3

 جمعه و در آن نماز جمعه واجب است. -4

 پلنگ. -5

 

 سؤال

 ؟های اسالم چیستچهارمین پایه از پایه -0

 ؟کردچرا دیگر کسی حرف چوپان دروغگو را باور نمی -1

 ؟است سومین روز هفته چه روزی -3

 ؟ریزندشوند و میدر چه فصلی برگ درختان زرد می -4

 ؟گربه دوست دارد چه چیزی را شکار کند -5

 

 جواب



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 روزة ماه مبارک رمضان. -0

 چون دروغ گفته بود. -1

 دوشنبه. -3

 .)خزان( پاییز -4

 موش. -5

 

 سؤال

 ؟پنجمین رکن از ارکان اسالم کدام است -0

..........  ذارید: احمد هر شب قبل از خاواب در جای خالی کلمه مناسب بگ -1

 شوید.روز صبح .......... می و هر

 ؟گویندهایی میبه مثلث و مربع و مستطیل و لوزی چه شکل -3

 ؟پوشندهایی را میمردم زمستان چه نوع لباس -4

 ؟به بزرگترها باید .......... بگذاریم -5

 

 جواب

 رفتن به حج خانه خداست. -0

 شوید.زند و دست و صورتش را میمیمسواک  -1

 گویند.های هندسی میشکل -3

 لباس گرم. -4

 احترام. -5

 

 سؤال
 شود.ای آغاز میاذان با چه جمله -0

 ؟چیست« خشم»ضد و مخالف کلمه  -1

 ای بودند، سه نفر از آنها بیرون رفتند، چند نفر باقی ماندند.نفر در خانه 9 -3

 ؟باردمی در چه فصلی باران زیاد -4

 ؟خرگوش چه عذایی را بیشتر دوست دارد -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 جواب

 اهلل اکبر. -0

 مهربانی. -1

 نفر. 6 -3

 بهار. -4

 .)زردک( هویج -5

 

 سؤال

 ؟شودای نماز تمام میبا چه کلمه -0

 ؟برای مسلمانان آموختن چه زبانی بسیار ضروری است -1

د، چناد نفار در   نفار غایاب بودنا    3آماوزان  نفری از داناش  15در کالسی  -3

 ؟کالس حاضر بودند

 ؟شودگرما و نور کرة زمین از کجا تأمین می -4

 ؟کجای کره زمین همیشه سرد و یخبندان است -5

 

 جواب

 اهلل. حمةر السالم علیکم و -0

 زبان عربی. -1

 نفر. 11 -3

 از خورشید. -4

 قطب جنوب و قطب شمال. -5

 سؤال

 ؟گویدنمازخوان در حال رکوع چی می -0

 ؟های عقب را پهن ساخته استهای جلو را تیز و دندانچرا خداوند دندان -1

 ؟چرا اشک چشم شور است -3

 ؟ها خوب نیستچرا اسباب بازی برقی برای بچه -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾02﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ؟ها به چه چیزهایی نباید دست بزننددر منزل بچه -5

 

 جواب
 .اْلَعِظيمِ  رَبِّي س ْبَحانَ  -0

های پهان بارای خاوردکردن    غذا و دندان نبرید های جلو برایزیرا دندان -1

 آن است.

زیرا چشم از مواد چربی ساخته شاده و نماک اشاک دوام چشام را بیشاتر       -3

 دهد.کند و آن را شستشو میمی

 گرفتگی بشوند.زیرا خطرناک است، و ممکن است باعث برق -4

 چیزهای تیز و.... –مواد سمی  –بخاری  –برق  –اجاق گاز  -5

 

 سؤال

 ؟گویدمازخوان در حال سجده چه مین -0

 ؟اگر کسی آقا نباشد، پس چیست -1

 ؟سال نباشد، چیستاگر کسی بزرگ -3

چناد صافحه    ،صفحة آن را خوانده است 35ای خالد صفحه 45از کتابی  -4

 ؟از کتاب باقی مانده است

ر شاود، کجاا آن را پنچرگیاری    هایش پنچدر آسمان الستیکاگر هواپیما  -5

 ؟کنندمی

 

 جواب

 .«األْعَلى ربِّي   س ْبَحانَ » -0

 خانم است. -1

 خردسال است. -3

 صفحه. 01 -4

شااود و در هااوا از آن اسااتفاده السااتیک هواپیمااا تااوپر اساات و پنچاار نماای -5

 کند.نمی



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 سؤال

 ؟داد چی بودرا در کودکی شیر می نام زنی که رسول خدا  -0

 ؟د بکنیمچه کار بای ههنگام عبور از خیابان دوطرف -1

 ؟کند و پرنده هم نیستپرواز می -3

 ؟شوده در چه روزی از ماه کامل میما -4

 ؟گویندپزد چی میبه کسی که برای مردم نان می -5

 

 جواب

 حلیمه سعدیه. -0

کشی محل افاراد پیااده   ها از خطپس از قرمزشدن چراغ و ایستادن اتومبیل -1

 کنیم.عبور می

 لن.با –گالیدر  –هواپیما  -3

 چهاردهم ماه. -4

 نانوا. -5

 

 سؤال

 ؟کندچه چیزی است که انسان را به کار بد تشویق می -0

 ؟چرا بدگویی و غیبت حرام است -1

 ؟گویداسالم در مورد دانش و علم چی می -3

 ؟چه کسانی را پیش از همه باید دوست داشته باشیم -4

 ؟داشتن خداوند و پیامبر یعنی چهدوست -5

 

 جواب

 های بد.یطان و آدمش -0

 شوند.چون باعث کینه و دشمنی می -1

 گوید: از گهواره تا گور دانش بیاموزید.می -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ، پدر و مادر و همه مسلمانان خوب.محمد اهلل،  -4

 نی از دستورات آنها پیروی نماییم.عی -5

 

 سؤال

 ؟ترین کار مسلمان در روز جمعه چیستمهم -0

 ؟آیندمیچگونه شب و روز به وجود  -1

 ؟نمایندها چگونه تغییر میفصل -3

 شب زمان .......... و روز وقت .......... است. -4

 ؟ها چه کسانی هستندبدترین آدم -5

 

 جواب

 رفتن به نماز جمعه. -0

 شدن خورشید.به خاطر چرخیدن زمین به دور خود و آشکار و پنهان -1

 شدن زمین از خورشید.به خاطر دور و نزدیک -3

 استراحت .......... کار و زندگی .......... -4

 کنند.هایی که دین ندارند و به دیگران ستم میآدم -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سؤال

 ؟نماز جمعه چند رکعت است -0

 ؟چند کلمه است« من کیف و کفش و کتاب خریدم»جملة  -1

 ؟تایی وجود داردچند ده 611در عدد  -3

 ؟ها چندتا هستندسمت و جهت -4

 .دهندتاب نباشد خود را نشان میآفوقتی  -5

 

 جواب

 دو رکعت. -0

 کلمه. 7 -1

3- 61. 

 شمال. –جنوب  –غرب  –چهارتا: شرق  -4

 ها.ستاره -5

 

 سؤال

 ؟چرا خداوند به انسان عقل داده است -0

 در مزرعه ما گرگی .......... کشید و خروسی .......... و اسب .......... کشید. -1

وانساتید جلاو گااوی کاه در     تای علف را نمای دید و بستهاگر جایی تنها بو -3

 ؟کنیدمتری قرار داشت ببرید، چکار میفاصله ده

 ؟گوینددمیدن آفتاب به هنگام صبح را چه می -4

 ؟گویندهای پردرخت چه میها و کوهبه دره -5

 

 جواب

را تا به وسیله آن فکر کند و خداوند و دین او را بشناسد و راه خوب و باد   -0

 از هم تشخیص دهد.

 .......... زوزه .......... آواز خواند .......... شیهه .......... -1

 آورید.علف می ی را به کنار بسته کاری ندارد، گاو -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 طلوع. -4

 جنگل. -5

 

 سؤال

 ؟چرا خداوند به انسان نعمت زبان را بخشیده است -0

 است، بهترین یار، من. ،از این کلمات یک جمله بسازید: مهربان، کتاب -1

 ؟شودچند می 8×  4 - 5+  6=  -3

 ؟گویندشود چی میهنگامی را که آفتاب ناپدید می -4

 ؟کندهیچ جانداری زندگی نمی« تبحر المیّ»چرا در برخی دریاها مانند  -5

 

 جواب

 تا به وسیله آن صحبت کند و همیشه سخن خوب و زیبا بگوید. -0

 ان من است.کتاب بهترین یار مهرب -1

3- 33. 

 غروب. -4

 چون نمک زیاد دارند. -5

 

 سؤال

 ؟«کنندچرا به آفرینش شتر نگاه نمی»چرا خداوند در قرآن فرموده است:  -0

 ؟ها به خصوص زمستان و بهار چه معنایی دارندتغییر فصل -1

 ؟شودچند می 7×  5=  -3

 ؟ایستندمسلمانان به هنگام نماز رو به کجا می -4

 ؟کشدخورد و نفس نمیذا نمید، غشنوگوید، اما نمیت سخن میسچی -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 جواب

 01زیرا شتر آفرینش عجیبی دارد. قبالً: ذخیره چربی و آب برای بایش از   -0

 مانناد  روز را همراه دارد. چشمش برای جلاوگیری از شان و ماساه پلکای روشان     

 رود.عینک دارد، پایش پهن و نرم است و کمتر در شن فرو می

 دهند.زمستان مرگ و بهار زندگی دوباره را تذکر می -1

3- 35. 

 رو به کعبه که در شهر مکه عربستان قرار دارد. -4

 رادیو. -5

 

 سؤال

 ؟های درخت را نام ببریدسه فایده از فایده -0

 ؟در شبانه روز چند نوبت نماز واجب است -1

 ؟نماز مغرب چند رکعت است -3

 ؟کنندمی چه چیزهایی روزه را باطل -4

 ؟نامندخانة پرندگان را چی می -5

 

 جواب

 چوب. –سایه  –میوه  -0

 نوبت. 5 -1

 رکعت. 3 -3

 ، جماع کردن.کردن عمدیخوردن، آشامیدن، قی -4

 النه. -5

 

 سؤال

 ؟شودقبل یا بعد از نماز وضو گرفته می -0

 ؟در وضو چه چیزهایی واجب هستند -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

است  –نزد  –هرکس  –عزیز  –دیگران از کلمات زیر یک جمله بسازید:  -3

 تمیز. –است  –

 ؟شودچند می 77 - 7+  7.... =  -4

 ؟رودرای چی بکار میب نمادستگاه قبله -5

 

 جواب

 از نماز. قبل -0

شستن پای  –مسح سر  –دو دست تا آرنج چیز: نیت، شستن صورت، هر 6 -1

 ترتیب. –راست و چپ تا قوزک 

 ران عزیز است.هرکس تمیز است نزد دیگ -3

4- 77. 

 برای آگاهی از جهت قبله. -5

 

 سؤال

 ؟توان وضو گرفتبا چه چیزهایی می -0

 ؟شوداگر کسی نماز نخواند و روزه نگیرد چه می -1

چاه مقادار کال     ای را به چهار قسمت تقسیم کنیم، هرقسمت آناگر دایره -3

 ؟دائره است

 ؟شدتر بود چی میاگر فاصله خورشید از کره زمین بیشتر یا کم -4

 ؟چه مقدار از کره زمین خشکی و چه مقدار دریاست -5

 

 جواب

 توان با خاک تیمم کرد.و اگر آب در دسترس نبود می ،با آب -0

تواند انسان مفید و سالمی برای خود شود. نمیارتباطش با خداوند قطع می -1

 رای درخت است.زیرا نماز برای انسان همچون آب ب ؛و خانواده و اجتماع بشود

 همه دائره است. 4بر  0 هر قسمت آن -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

باود هماه چیاز از    تر میو اگر نزدیک ،بستاگر بیشتر بود همه چیز یخ می -4

 سوخت.گرما می

 آب است. 4بر  3خشکی و  3بر  0 -5

 

 سؤال

 ؟آیدآب از چه جاهایی به دست می -0

 ؟آموز تنبل چیستآموز زرنگ و دانشعاقبت دانش -1

 ؟س از پدر و مادر احترام چه کسانی بسیار الزم استپ -3

 ؟شودچرا ماه پس از آن که نمایان شد کم کم بزرگ و کوچک می -4

 ؟هایی هستند که یکی با انسان دوست و دیگری دشمن استکدام ماهی -5

 

 جواب

 دریا. –باران  –چشمه  -0

، و شاود حمتکش معلام و پزشاک مهنادس و... مای    آموز زرنگ و زدانش -1

 آموز تنبل عاقبت باید دنبال کارگری و حمالی و .... برود.دانش

 معلم و استاد. -3

 شود.زیرا سایه زمین از روی آن کم یا زیاد می -4

 دلفین دوست و کوسه دشمن انسان است. -5

 

 سؤال

 ؟نماز صبح چند رکعت است -0

 ؟ثواب نماز جماعت چند برابر نماز تنهایی است -1

 ؟در مورد نماز چی فرموده است رسول خدا  -3

 ؟گیردماه روشنایی خود را از کجا می -4

 ؟آیداز نفت خام چه چیزهایی به دست می -5

 

 جواب



   

 

  

 
 

 

 ﴾21﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 رکعت. 1 -0

 برابر. 17و  15 -1

 «.نماز نردبان اهل ایمان است» -3

 از خورشید. -4

 . ... خیلی چیزها مانند: نفت سفید، بنزین، نفت گاز، قیر و -5

 

 سؤال

 ؟عصر و عشاء هریک چند رکعت هستند –نمازهای ظهر  -0

 ؟آیا تنها نماز و روزه و حج و زکات عبادت هستند -1

 ؟آیندباران و برف از کجا می -3

 ؟هایی هستندستارگان چگونه کره -4

 ؟وسیله و ابزار کار نجاری را نام ببرید 3 -5

 

 جواب

 چهار رکعت. -0

 ند نیز عبادت هستند.آنها و همه کارهای خوب و مورد پس -1

 ها.از بخار آب دریاها و اقیانوس -3

ی هساتند کاه باه خااطر دوری آنهاا را کوچاک       برخی از آنها خورشیدها -4

 بینیم.می

 متر. –چکش  –اره  -5

 

 سؤال

 ؟نماز مغرب چند رکعت است -0

 ؟های فقیر و مستمند چند برابر ثواب داردکمک به انسان -1

 ؟ز ماه رمضان چی نام دارندهای قبل و بعد اماه -3

 ؟کندچرا خداوند برای نوزادان در پستان مادر شیر درست می -4

 ؟بیندگوید، اما نمیشنود و سخن میچه چیزی است که می -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾20﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 جواب

 رکعت. 3 -0

 برابر. 01 -1

 شعبان و شوال. -3

 چون شیر غذای کاملی است. -4

 دستگاه ضبط و پخش صدا. -5

 

 سؤال

 ؟را بیش از دیگران باید مورد احترام قرار دادچرا مادر  -0

 پای بهشت. –زیر  –مادر  –ای بسازید: است از کلمات زیر جمله -1

باشد، ساعت  01شمار روی و عقربه دقیقه 3شمار روی اگر عقرب ساعت -3

 ؟چند است

 ؟های انسان چندتاستندانتعداد د -4

 ؟کننداری میچه تعداد از اعضای بدن برای صحبت باهم همک -5

 

 جواب

ی و شیردهی و کودکی برای ر بیشترین زحمت را به هنگام حاملگزیرا ماد -0

 شود.فرزند خود متحمل می

 بهشت زیر پای مادر است. -1

 .3ساعت  -3

4- 31. 

 ها، حافظه.لب –بینی  –زبان  –حنجره  –ریه  -5

 

 سؤال

 ؟مبعوث شدند چند سال داشتند هنگامی که رسول خدا  -0

 ؟وند آگاه و شنوا است چه ربطی به انسان دارداین که خدا -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾22﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 هفته .......... روز و ماه .......... روز و سال .......... است. -3

 ؟یا جانوران هم دارای درک و شعور هستندآ -4

 ؟تواند راه برودچیست که چهار پا دارد، اما نمی -5

 

 جواب

 سال. 41 -0

 ،و آگاه و بیننده کارها و اخالق و رفتار خود بدانیمبرای این که او را ناظر  -1

 و از هرچیزی که مورد نارضایتی اوست پرهیز کنیم.

 روز است. 365روز و یکسال  31روز و ماه  7هفته  -3

جااانوران هاام دارای زناادگی اجتماااعی و روابااط مخصااوص هسااتند و تااا   -4

 باشند.حدودی دارای درک و شعور می

 صندلی. -5

 

 سؤال

 ؟کدام شهر است« امن»هر ش -0

 ؟بدترین دشمنان اهل ایمان چه کسانی هستند -1

 ؟بیت المقدس کجاست و در اشغال چه رژیمی قرار دارد -3

 ؟اولین و دومین قبله مسلمانان کدامند -4

 ؟چرا زکات بر مسلمانان ثروتمند واجب است -5

 

 جواب

 مکه مکرمه. -0

 یهود و مشرکین. -1

 های صهیونیست است.رد و در اشغال یهودیادر فلسطین قرار د -3

 بیت المقدس و مکه. -4

 اران و...ی کمک به فقراء و مستمندان و قرضدابر -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾23﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سؤال

 ؟خداوند انسان را چگونه آفریده است -0

 ؟... باید استفاده کرد های جسمی و مالی وچگونه از نعمت -1

 ؟زندگی و مرگ را چرا خداوند آفریده است -3

روز و باد و باران و گل و درخت و میوه و زمستان و تابساتان نشاانة   شب و  -4

 ؟چیست

 ؟چرا خداوند چشم انسان را در جای محکمی قرار داده است -5

 

 جواب

 از آب و مواد خاکی و با بهترین و زیباترین شکل. -0

 ای درست مورد استفاده قرار دهیم.نها را به شیوهآ -1

 م مشخص شوند.برای آن که خوب و بد از ه -3

 نشانه علم و تدبیر و قدرت خداوند هستند. -4

 برای آن که چشم کمتر آسیب ببیند. -5

 

 سؤال

 ؟آداب واردشدن به منزل دیگران چیست -0

 ؟کردن از نظر شرعی چه حکمی داردمسواک -1

 ؟شودچند می 07+  7 - 1+  4=  -3

 ؟. یعنی چی«اإلْيمان ِمنَ  الن ظَاَفة  » -4

 ؟بیش از همه مسلمانان پرهیزکار را دوست داردچه کسی  -5

 

 جواب

 نمودن.گرفتن، سالماجازه -0

 مستحب و مورد تأکید است. -1

3- 16. 

 «.بخشی از ایمان است و پاکیزگی نظافت» -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾24﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 خداوند مهربان. -5

 

 سؤال

 ؟گفتن به دیگران یعنی چیسالم -0

 و، است. –اسالم  –ی تاریک –نور  –ای بسازید: کفر از کلمات زیر جمله -1

 ؟در کجا و توسط چه کسانی ساخته شد / شفاخانهاولین بیمارستان -3

 ؟را چه کسانی ساختند / پوهنتونگاهاولین دانش -4

 ؟اولین مرکز تحقیقات فضایی را چه کسانی و در کجا ساختند -5

 

 جواب

 یعنی تو از طرف من در امنیت قرار داری و ضرری نخواهی دهید. -0

 الم نور و کفر تاریکی است.اس -1

 در بغداد و توسط مسلمانان. -3

 ندی شاپور و توسط خواجه نظام الملک طوسی.در ج -4

 توسط مسلمانان در شهر مراغه. -5

 

 سؤال

 ؟بینیدکسی که کار خیر و پسندیده انجام دهد چی می -0

 ؟حسادت یعنی چه -1

 ؟جه آن یکی استکدام دو عددند که اگر باهم ضرب یا جمع شوند نتی -3

 ؟بیندهرکس ستم و ظلم کند چه می -4

 ؟هرگاه خشمگین شدید چه کار باید بکنید -5

 

 جواب

 بیند.خیر و نیکی می -0

 یعنی از سالمت و جوانی و ثروت دیگران کسی بدش بیاید. -1

3- 4  =1  ×1 - 4  =1  +1. 



   

 

  

 
 

 

 ﴾25﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 بیند.ستم می -4

 1تار اسات وضاو بگیریاد و     نباید چیزی بگویید و کااری انجاام بدهیاد به    -5

 رکعت نماز بخوانید، تا جسم و روح شما آرامش پیدا کنند.

 

 سؤال

 ؟بهترین کارها چیست -0

 ؟یکی از اندرزهای حضرت لقمان به پسرش چی بود -1

 ؟مستطیل چند زاویه دارد -3

 ؟شودچه عضوی باعث گردش خون در بدن می -4

 ؟کندمیکدام پرنده است که از صدای انسان تقلید  -5

 

 جواب

 نماز به موقع. -0

 در فرمانروایی و فریادرسی کسی را با خدا شریک مکن. -1

 چهار زاویه قائمه. -3

 قلب. -4

 طوطی. -5

 

 سؤال

 ؟لقمان چه نصیحتی دارد ،در مورد پدر و مادر -0

 –از که  –ادبان بی –ادب را  –از کلمات زیر یک جمله بسازید: آموختی  -1

 گفت. –را  –تند گف –لقمان  –از 

 ؟واحد وزن و واحد طول چیست -3

 ؟بلندترین قله جهان در کجاست -4

ماساات و دوغ و کااره و پنیاار و سرشاایر و دوغ و کشااک از چاای درساات    -5

 ؟شوندمی

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾26﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 جواب

 های آنان را بدان و با آنها به نیکی رفتار کن.قدر زحمت -0

 ادبان.لقمان را گفتند: ادب را از که آموختی؟ گفت: از بی -1

 متر است.واحد وزن گرم و واحد طول سانتی -3

 های هیمالیا.قله اورست در رشته کوه -4

 از شیر. -5

 

 سؤال

 ؟لقمان در مورد علم خداوند به فرزندش چی گفت  -0

 ؟مش چی بوداآورد نوحی می ای که برای رسول خدا فرشته -1

 ؟ه استرابطه مسلمانان را خداوند بر چه اساسی قرار داد -3

 ؟آب از چه چیزی به وجود آمده -4

 ؟تنها راه رهایی از گناهان چیست -5

 

 جواب

 فرزندم هیچ چیزی از محدودة علم و دانش خداوند خارج نیست. -0

 . جبرئیل  -1

 اخوت و برادری. -3

 اکسیژن و ئیدروژن. -4

توبه و جبران آنها و اصاالح وضاع خاود، و اگار حقای را از کسای ضاایع         -5

 نماید. انه یا ستمی نموده باشد آن را جبرنمود

 

 سؤال

 ؟سخن گفت چی بود با رسول خدا   جبرئیل ای کهاولین کلمه -0

 ؟لقمان به پسرش چی گفت در مورد نماز، -1

 ؟زنان در چه چیزهایی دارای افتخارات تاریخی هستند -3

 ؟ها برای انسان چیستیکی از بدترین صفت -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾27﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ؟ملتی به چه چیزهایی استافتخار و ارزش هر  -5

 

 جواب

 «.بخوان»یعنی  «اقرأ» -0

 نماز را اقامه کن و انجام بده!. -1

ین کسای باود   اول رضی اهلل عنها خدیجه ؛ زیراآوردن و شهیدشدندر ایمان -3

اولین کسی بود کاه در راه   رضی اهلل عنها سمیه و د،رمان آویکه به رسالت پیامبر ا

 اسالم به شهادت رسید.

 تکبر و خودپسندی است. -4

 دین و فرهنگ و تاریخ و تالش و اهداف آنهاست.به  -5

 

 سؤال

 ؟چی بود نام اولین همسر رسول خدا  -0

امنیات   –ایماان   –است  –مایه  –سعادت »ای بسازید: از کلمات زیر جمله -1

 «.و –

فرمود: من پس از خود چه چیزهایی را برای هدایت شاما از   رسول خدا  -3

 ؟به جا نهاده ام خود

 ؟لقمان چه مسئولیتی را بر فرزندش الزم دانست -4

 ؟بودند ینه کساخلفای راشدین چ -5

 

 جواب

 .لخدیجه  -0

 ایمان مایة امنیت و سعادت است. -1

 قرآن و سنت. -3

 امر به معروف و نهی از منکر. -4

 .طالب علی بن ابی عثمان بن عفان و –عمر فاروق   –ابوبکر صدیق  -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾28﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سؤال

 ؟ها چه کسی بوداولین پیامبر برای هدایت انسان -0

 ؟در مورد معلم چی فرموده است  علی -1

 ؟رت مسلمانان به ضعف تبدیل شوددچه چیزی باعث شد ق -3

 ؟با مشکالت چگونه نصیحت نمود درلقمان پسرش را در مورد برخو -4

 ؟هایی قرآن معجزه استدر چه زمینه -5

 

 جواب

 . نوح  -0

اگر کسی یک حرف به من بیاموزد حق دارد مرا خدمتکار »فرموده است:  -1

 «.خود بگرداند

 اهمیت.دستگی و پرداختن به امور کمتفرقه و چند -3

 به او گفت که در مقابل مشکالت صابر و شکیبا باشد. -4

موضوعات  –بالغت و رسایی  –های گذشته اخبار امت –در بیان و معنی  -5

 گذاری، تربیت و هدایت و...قانون –علمی 

 

 سؤال
 ؟در ماه رمضان از چه چیزهایی باید دوری نمود -0

اگر به هنگام روزه کسی به شاما ناسازا گفات، جاواب شاما چگوناه بایاد         -1

 ؟باشد

 ؟زاویه منفرجه یا باز بزرگتر است یا زاویه قائمه -3

 ؟برق و الکتریسته توسط چه کسی کشف شد -4

 ؟ف کردالکل را چه کسی کش -5

 

 جواب

 . ... واز دروغ و غیبت و فحش و کینه  -0

 دهم.باید گفت: من روزه ام و جواب شما را نمی -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾29﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 زاویه منفرجه بزرگتر است. -3

 ادیسون. -4

 محمد زکریای رازی. -5

 

 سؤال

 ؟لقمان چه سفارشی به فرزندش نمود ر مورد چگونگی روابط با مردم،د -0

 .در –نجات   -است –ازید: راستگویی از کلمات زیر یک جمله بس -1

 ؟مستطیل چند زاویه دارد -3

 ؟کدامیک از پیامبران پادشاه هم بودند -4

 

 جواب

 راه مرو. روی مگردان، و تکبر مکن، و با غروراز مردم  -0

 نجات در راستگویی است. -1

 چهار زاویه قائمه. -3

 . سلیمان و داود  -4

 

 سؤال

 ؟کردندچه سرزمینی زندگی میفرعون و طائفه اش در  -0

 ؟بزرگترین دریاچه جهان کدام است -1

 ؟یک کیلومتر چند متر است -3

 ؟صداهای سخت و بلند برای انسان چه ضرری دارند -4

 ؟گفتن نقره باشد سکوت چیستاگر سخن -5

 

 جواب

 مصر. -0

 دریاچه خزر. -1

 متر است. 0111 -3



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 رسانند.به گوش و اعصاب انسان ضرر می -4

 طالست. -5

 

 سؤال

 ؟نماز جمعه چه فرقی با نماز ظهر دارد -0

 ؟رفتن لقمان به پسرش چی گفت در مورد شیوه راه -1

 ؟شودچند می 11=  3و 07=  1و  05=  3×  5 -3

 ؟شودگیری میای اندازهدمای بدن با چه وسیله -4

 ؟زات یا بچهر اسگذاتمساح تخم -5

 

 جواب

 خطبه دارد. 1و  رکعت است 1نماز جمعه  -0

 نه سریع راه برو و نه کند و آرام. -1

 .11شود می -3

 سنج. با دما -4

 گذار.تخم -5

 

 سؤال

 ؟سرانجام فرعون چه سرنوشتی پیدا کرد -0

 ؟فعل و فاعل و مفعول کدامند« خالد خلیل را زد»در جملة  -1

 ؟لقمان به پسرش چی گفت گفتن،در مورد روش سخن -3

 ؟وختن چه چیزی الزم استبرای آتش و س -4

 ؟ترین خانه، خانة چه موجود استضعیف -5

 

 جواب

 در رود نیل غرق شدند. -0

 زد = فعل. –خلیل = مفعول  –خالد = فاعل  -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾30﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 آهسته و با تأمل صحبت کن و صدایت را بلند مکن. -3

 اکسیژن. -4

 عنکبوت. ی خانه -5

 

 سؤال

کناد چاه   ن حیاوانی قااطی مای   ای که روغان نبااتی را باا روغا    به فروشنده -0

 ؟گویندمی

 ؟نمایدقرآن چه کسانی را راهنمایی می -1

 ؟ها کدامندترین ملتبدترین و ضعیف -3

 ؟شونداگر آنان اصالح شوند همه مردم اصالح می -4

ز نشاود  برد برای آن کاه ساب  کدام حشره است که وقتی گندم را به النه می -5

 ؟کندآن را به دو نیم می

 

 جواب

 پیشه و دروغگو.خیانت -0

 کسانی که بخواهند پرهیزکاری را پیشه کنند. -1

نگ بیگانه تقلید کنند و دین و لباس و آداب خود هکسانی که از فکر و فر -3

 را به دست فراموشی بسپارند.

 علماء و رهبران سیاسی. -4

 مورچه. -5

 

 سؤال

 ؟تقلید از بیگانگان در چه مواردی الزم است -0

 ؟ه دست چه کسانی آزاد گردیدب قدس -1

 ؟دنیای کنونی چگونه دنیای خواهد بود -3

 ؟شود کسی را مسلمان و دیندار کردآیا با زور می -4

 ؟درجه حرارت طبیعی بدن انسان چند است -5



   

 

  

 
 

 

 ﴾32﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 جواب

 در کار و تالش و دانش و پیشرفت. -0

 .رحمه اهلل و صالح الدین ایوبی   عمر بن خطاب -1

به ایمان و داناش و علام و پیشارفت و احتارام باه آزادی و       دنیای بازگشت -3

 عدالت.

 نه به هیچ وجه. -4

 درجه. 37 -5

 

 سؤال

 ؟اصول ایمان کدامند -0

 ؟کنندچه چیزهایی وضو را باطل می -1

 ؟است 0111دارای چند عدد  01110111عدد  -3

 ؟استبا توجه و الهام از گوش و چشم انسان چه چیزهایی را اختراع کرده  -4

 ؟شدبود چی میها شور نمیاگر آب دریاها و اقیانوس -5

 

 جواب

جهاان پاس    –پیامبران  –های آسمانی کتاب –مالئک  –ایمان به خداوند  -0

 قدر و قضا. –از مرگ 

شای و تمااس بادن    بیهو –خوابیدن  –شدن هرچیزی از جلو و عقب خارج -1

ون از بادن )ماذهب اماام    جاری شادن خا   -(مذهب امام شافعی) زن و مرد نامحرم

 .ابوحنیفه(

 یک هزاری دارد. 0111 -3

با توجه به ساختمان گوش میکروفون و ضبط صوت و با توجه به ساختمان  -4

 چشم دوربین عکس و فیلمبرداری.

شدند و به ران فاسد میر عفونت الشه جانوها به خاطهمه دریاها و اقیانوس -5

 بارید.زمین میجای آب پاک باران میکرب و عفونت بر 



   

 

  

 
 

 

 ﴾33﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 

 سؤال

 ؟های اسالم را نام ببریدپایه -0

 ؟انسان هلیکوپتر یا چرخبال را از روی ساختمان کدام حشره ساخته است -1

پا سااختن حماام و سانگ فارش خیاباان توساط چاه        وربرای اولین بار در ا -3

 ؟کسانی آغاز گردید

 ؟ل داردنمودن چیزهای تیز به درون گوش چه ضرری را به دنباداخل -4

 ؟تاریخ یعنی چه -5

 

 جواب

 حج. –زکات  –روزه  –نماز  –محمد رسول اهلل  –ال إله إال اهلل  -0

 سنجاقک. -1

 توسط مسلمانانی که اسپانیا را فتح نموده بودند. -3

 شود.شدن پردة گوش و کری میباعث پاره -4

ه فکری و فرهنگای کا   ،علمی اجتماعی، سیاسی، حوادث و جریاناتیعنی  -5

 گذشته روی داده است. در

 

 سؤال

 ؟نماز واجب دارای چه شرایطی است -0

 ؟های اصلی کدامندرنگ -1

 ؟شودبه آن اضافه شود یک میلیون می 0کدام عدد است که اگر رقم  -3

 ؟چشیمای میطعم غذا را با چه وسیله -4

 ؟ها چی گفتل خطاب به دیگر مورچهمورچه عاق -5

 

 جواب

رونمودن به  ، داشتن وضو،فرارسیدن وقت دن و محل نماز، پاکی لباس و ب -0

 بودن.قبله، مسلمان



   

 

  

 
 

 

 ﴾34﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 آبی. –سبز  –قرمز  -1

3- 999999. 

 با سطح حساس و عصبی بر روی زبان. -4

گفت: حود را کنار بکشید تا لشکریان حضرت سلیمان ندانسته شما را لگد  -5

 نکنند.

 سؤال

 ؟کنندچه چیزهایی نماز را باطل می -0

 ؟نمازهای پنجگانه چند رکعت هستند -1

 ؟های اخالقی زبان را نام ببریدتا از بیماریچند -3

 برد.نمی –حسود  –ای بسازید: سود از چند کلمه زیر جمله -4

 ؟نوشتن تاریخ از کی آغاز گردید -5

 

 جواب

خوردن  ،نمودن عمدی کاری غیر از آنچه در نماز هستاضافه، زدنحرف -0

 قصد خروج و قطع نماز. ، نقض وضو،از قبلهانحراف  ،عورت فکش ،و آشامیدن

 رکعت. 07 -1

 چینی و...سخن –فحش و ناسزا  –تهمت  –غیبت  –دروغ  -3

 برد.حسود سود نمی -4

 از وقتی که انسان نوشتن را کشف نمود. -5

 

 سؤال

 ؟چرا به نماز نیاز هست و باید آن را بجا آورد -0

 ؟چه کسی بودافغانی سید جمال الدین  -1

 ؟استعمار یعنی چی -3

 ؟بزرگترین کشورهای استعمارگر را نام ببرید -4

 ؟یابندها از استعمار رهایی میچگونه ملت -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾35﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 جواب

 یرا نماز غذای روح و اندیشه و وسیله ارتباط با خداوند است.ز -0

یکی از بزرگان علم و مبارز باا اساتعمار کاه بارای بیاداری ماردم مسالمان         -1

 های فراوانی نمود.شتال

یعنی سلطه فکری و سیاسی یاا اقتصاادی و اجتمااعی کشاورهای قاوی بار        -3

 کشورهای ضعیف.

 انگلیس، امریکا، فرانسه، ایتالیا و... -4

 گیری از امکانات الزم، و بازگشت به اسالم.بهره با آگاهی، وحدت، -5

 

 سؤال

 ؟هایی تشکیل شده استدستگاه عصبی از چه بخش -0

 ؟کدام علم پزشکی در زمان پادشاهان قدیم مصر رواج داشت -1

 ؟بزرگترین نعمت خداوند پس از اسالم و ایمان به مسلمانان چیست -3

 ؟ای بودو آغاز تاریخ هجری چه حاثه مبدأ -4

 ؟. یعنی چی«الَصاَلةِ  َعَلى َحيَ » -5

 

 جواب

 اعصاب. –نخاع شوکی  –مغز  -0

 مومیایی اجساد مردگان. -1

 معادن زیرزمینی از جمله نفت. -3

 به مدینه. هجرت رسول خدا  -4

 «.ماز بیاییدنبشتابید و برای »یعنی  -5

 

 سؤال

 ؟کننددر داخل مسجد الحرام هنگام نماز به کجا رو می -0

 –را  –برای  –دیگران  –هرچه  –ای بسازید: دوست از کلمات زیر جمله -1

 نیز. –ای بر –دوست  –بدار  –خود  –داری می



   

 

  

 
 

 

 ﴾36﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ؟پرستی چی بوده و هستعلت بت -3

 ؟رسول خدا چی فرموده است ،در مورد آموزش قرآن -4

 ؟ای دارندحیوانات اهلی برای انسان چه فائده -5

 

 جواب

 خوانند.زنند و نماز میبر گرد کعبه حلقه می -0

 داری، برای دیگران نیز دوست بدار.هرچه را برای خود دوست می -1

 و دوری از هدایت پیامبران. نادانی -3

 «.بهترین شما کسانی هستند که قرآن را بیاموزند و به دیگران بیاموزانند» -4

 کنند.از شیر و گوشت و پشم آنها استفاده می -5

 

 سؤال
 ؟ثواب نماز جمعه چگونه است -0

 ؟دارد 01تا عدد چند 441عدد  -1

 ؟جهاد در اسالم معنایش چیست -3

 هفتگانه دنیا را نام ببرید. تا از عجایبچند -4

 ؟چی بود« عام الفیل»ترین واقعه مهم -5

 

 جواب

 توانند حج بروند به اندازه یک حج ثواب دارد.برای کسانی که نمی -0

 دارد. 01عدد  44 -1

 یعنی تالش فکاری، فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و نظاامی بار        -3

 اساس حکمت و مشورت برای گسترش اسالم.

 های معلق بابل.باغ –برج دریایی اسکندریه  –اهرام مصر  –دیوار چین  -4

 . تولد حضرت محمد  -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾37﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سؤال

 ؟ید انجام بدهداکسی که پیر و ناتوان باشد، در ماه رمضان چکاری ب -0

 ؟شودماه رمضان چگونه ثابت می آمدن -1

 ؟گرفتن حرام استدر چه روزهایی روزه -3

 ؟زهایی است و برای چیستشن و عید چه روروز ج -4

 ؟چیست راه برای پیشرفت کشاورزی و صنعت بهترین -5

 

 جواب

 دهد.روز ماه رمضان مقداری فدیه می گیرد، اما به جای هرروزه نمی -0

 شدن سی روزه ماه شعبان.شدن هالل ماه، یا کاملدیده -1

 روز عید رمضان و روز عید قربان. -3

روزه و عبادت و تجدید دیدار  شدن بهای موفقعید رمضان و عید قربان بر -4

 ی و محبت.تشو آ

ریاازی و گااذاری و برنامااهاسااتفاده از امکانااات صاانعتی پیشاارفته، ساارمایه  -5

 بازاریابی و نگهداری خوب.

 

 سؤال

 ؟برای جوانان امروزی آگاهی از چه چیزهایی ضروری است -0

 ؟بخشدچه چیزی به انسان آرامش روحی و ایمانی می -1

 ؟قرآن دارای چند سوره است -3

 ؟ترین محصول کشاورزی دنیا چیستمهم -4

 ؟را نام ببرید های زمان حضرت محمد بزرگترین حکومت -5

 

 جواب

کنناد و  آگاهی و ایمان و اخالق و آشنایی با دنیایی که در آن زندگی می  -0

 ... وتالش برای آشنایی با حداقل یک زبان خارجی و کامپیوتر و اینترنیت 

 عبادت و ذکر خداوند. -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾38﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 سوره. 004 -3

 گندم. -4

 ایران. –روم  -5

 

 سؤال

 ؟چی بود نام پدر رسول خدا  -0

 ؟را نام ببرید دو نفر از دشمنان اسالم در زمان حضرت محمد  -1

 –و  –اسات   –علام   –مایاة   –ساربلندی  »ای بسازید: از کلمات زیر جمله -3

 «.دانش

 ؟ندت اقتصادی و اجتماعی هر ملتی کدام اای پیشرفهای اساسی برپایه -4

 ؟ندارها چه پیامدهای را به دنبال دفقر و ثروتمندی برای ملت -5

 

 جواب

 عبداهلل. -0

 ابولهب. –ابوجهل  -1

 علم و دانش مایه سربلندی است. -3

تولیاد خاوب و    –گاذاری  سارمایه  –تربیت افراد متخصص  –ریزی برنامه -4

 جویی.صرفه –ابی بازاری –فراوان 

 هاست.فقر باعث ذلت و وابستگی و ثروت باعث افتخار و استقالل ملت -5

 

 سؤال

 ؟چی نام داشت مادر رسول خدا  -0

 ؟هدف اصلی از آمدن پیامبران چه چیزی بوده است -1

 ؟ی مثل هم استدرامودعوت پیامبران در چه  -3

 ؟ند چه کسانی هستندها نزد خداوترین و محترمین انسانداشتنیدوست -4

 ؟کدام پیامبر را برادرانش در چاه انداختند -5

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾39﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 جواب

 آمنه دختر وهب. -0

ها را از بردگی یکدیگر و نادانی نجات داده و بارادری و مسااوات   تا انسان -1

 را در میان آنها گسترش بدهند.

در اصول اندیشه و اخالق و اهداف مثل هم اند و در بسایاری از احکاام و    -3

 ستورات عملی دینی باهم فرق دارند.د

 ها.پرهیزکارترین انسان -4

 .حضرت یوسف  -5

 

 سؤال
در کاودکی وارد خاناه حلیماه ساعدیه      پس از آن کاه حضارت محماد     -0

 ؟گردید چه تغییری در وضع آنها به وجود آمد

 ؟8بر  3بزرگتر است یا  4بر  3رقم  -1

 –مادر  –و  –مانند  –پدر  –ست ا –ای بسازید: معلم از کلمات زیر جمله -3

 به. –احترام  –الزم  –احترام 

 ؟عدادی هستندنقطه انجماد و نقطه جوش چه ا -4

 ؟های سفید در خون چیستکار گلبول -5

 

 جواب

 شان فراوان شد.خیر و برکت فراوان نصیب آنان گردید و روزی -0

 .4بر  3 -1

 ر الزم است.احترام به معلم مانند احترام به پدر و ماد -3

 ( درجه است.011آمدن آب )( و نقطه جوش1نقطه انجماد ) -4

 های مهاجم.دفاع از بدن در مقابل هجوم میکرب -5

 سؤال

 ؟چند سال داشت وت آمنه رسول اهلل به هنگام ف -0

 ؟ای یکدیگر را قطع نکنند چی نام دارنده در هیچ نقطهکدو خط مستقیم  -1



   

 

  

 
 

 

 ﴾41﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

 ؟در نهایت چه کسانی هستندزیانباران و بیچارگان  -3

 ؟سعادتمندان و پیروزان چه کسانی هستند -4

 ؟در کدام کشور قرار دارد« األزهر»دانشگاه  -5

 

 جواب
 سال. 6 -0

 موازی. -1

کسانی که در زماان زنادگی خاویش را در مسایر بااران رحمات ایماان و         -3

 دهند.توحید و کردار نیک قرار نمی

ها به وسایله ایماان و کارهاای    نحراف و زشتیکسانی که نفس خود را از ا -4

 نیک و عبادات پاک کنند.

 رد.در مصر قرار دا -5

 

 سؤال

 ؟اولین ماه سال قمری کدام است -0

 ؟گیری محیط متوازی االضالع چیستده اندازهعقا -1

 ؟رابطة دین و دانش چگونه است -3

 ؟نور چه نقشی در رشد گیاهان دارد -4

 ؟قرآن و روزه چی فرموده است در مورد رسول خدا  -5

 

 جواب

 محرم. -0

 .1× مجموع طول و عرض  -1

پیاامش را آغااز نماوده و آن را از    « قلام »و « علام »و « أاقار »دین اساالم باا    -3

 آورد.عبادات و ضروریات زندگی مادی و معنوی به شمار می

 گیرند.شود و رنگ سبز به خود میباعث رشد آنها می -4
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در قیامت برای کسانی که اهل قرآن و روزه بوده اند شفاعت قرآن و روزه  -5

 نمایند.می

 

 سؤال

 ؟نظر اسالم در مورد ستم و خیانت چیست -0

 ؟کنیداگر محیط مربعی معلوم باشد یک ضلع آن را چگونه حساب می -1

 ؟ماضی و مضارع و حال یعنی چه -3

 ؟جسم انسان برای رشد و سالمت به چه چیزهایی نیاز دارد -4

 ؟های قدرت و عظمت خداوند را نام ببریدبرخی از نشانه -5

 

 جواب

 آنها را بر اهل ایمان حرام نموده است. -0

 اندازه یک ضلع آن است. 4مجموع محیط تقسیم بر  -1

 اکنون. –آینده  –گذشته  -3

 ورزش. –بهداشت  –هوا  –به غذا  -4

ها و شب و ی انسانتفاوت صدا –تفاوت چهره  –های مردم اختالف زبان -5

 ها.روز و تغییر فصل

 

 سؤال

 ؟کدام غزوه به شهادت رسید طالب درجعفر بن ابی -0

 ؟ستم و خیانت به مردم چه سرانجامی دارد -1

 ؟آیدمساحت مستطیل چگونه به دست می -3

 ؟در مورد حق همسایه چی فرموده است رسول خدا  -4

 ؟ستدوستی و همکاری با دشمنان دین چگونه ا -5

 

 جواب

 در غزوه مؤته. -0
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 شود.گرفتاری و عذاب آخرت می –باعث بیماری  -1

 عرض.× طول  -3

 «.هرکس که همسایه از دست و زبان او در امنیت نباشد، ایمان ندارد» -4

 مانند بازی با آتش است. -5

 

 سؤال

 ؟بیت اهلل الحرام و مسجد االقصی در چه شهرهایی قرار دارند -0

 ؟زادی در زندگی انسان چیستترین آمهم -1

 ؟در جهان چند قاره وجود دارد -3

 ؟یهود و نصاری چه موقع از ما راضی خواهند شد -4

 ؟رژیم اسراییل چگونه حکومتی است -5

 

 جواب

 بیت اهلل الحرام در مکه، و مسجد االقصی در بیت المقدس قرار دارند. -0

ادی از زنجیار جهال و   و آز –های ناروای نفسانی آزادی از اسارت کشش -1

 نادانی و سپس آزادی برای اظهار عقیده و دیدگاه.

 مریکا.آ –آفریقا  –استرالیا  –آسیا  –اروپا   :قاره 5 -3

 شدة آنها را بپذیریم.وقتی که دین تحریف -4

 حکومتی ستمکار و نماینده استعمار قدیم و جدید است. -5

 

 سؤال

 ؟تشبیه فرموده است مسلمانان را به چه چیزی رسول خدا  -0

 ؟های امام محمد غزالی را نام ببریدچند کتاب از کتاب -1

 ؟چگونه دیگران را به اسالم باید دعوت نمود -3

 ؟مکعب چند وجه دارد -4

 ؟فائده مو و الیه مخاطی بینی چیست -5
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 جواب

 ها را به یک بدن تشبیه نموده است.آن -0

 لعلوم.احیاء ا ، کیمیای سعادت،ایّها الولد -1

 تر.با حکمت و اندرز پسندیده و مجادله و مناقشه پسندیده -3

 دارد. وجه مربع 6 -4

 کند.شود از غبار و میکرب تصفیه میهوایی را که وارد ریه می -5

 

 سؤال

 ؟هنگام شنیدن اذان چی باید گفت -0

 ؟های قائمه چند درجه استمجموعة زاویه -1

 ؟ان چیستهای قرمز در بدن انسکار گلبول -3

 –باه   –همنشاینی   –بایاد   –از  –تاو   –ای بسازید: تو از کلمات زیر جمله -4

 بیفزاید. –تا  –تو را  –و  –عقل  –دین 

 ؟نویسندة کتاب کیمیای سعادت کیست -5

 

 جواب

 گوید به آرامی تکرار کنیم.هرچه را که مؤذن می -0

 درجه. 081 -1

نقل گاز کربنیک از همه نقاط بادن باه   انتقال اکسیژن از ریه به تمام بدن و  -3

 ها.ریه

 ن بیفزاید.یداید تا تو را عقل و همنشین تو از تو به ب -4

 امام محمد غزالی. -5

 

 سؤال

 ؟چه فرقی دارد هااذان صبح با اذان اوقات دیگر نماز -0

 75ای باا سارعت   رانناده  ،کیلومتر است 051از یک شهر تا شهری دیگر  -1

 ؟کندر چه مدت آن را طی میکیلومتر در ساعت د
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 ؟توسط چه کسانی ساخته شد ساعت برای اولین بار -3

وقتی ساعتی را که مسلمانان ساخته بودند به عناوان هدیاه بارای امپراطاور      -4

 ؟فرانسه بردند آن را چکار کرد

 ؟ها در بدن انسان چیستکار کلیه -5

 

 جواب

ر   الَصالة  »أذان صبح جمله:  -0  را اضافه دارد. «ْومِ الن َ  ِمنَ  َخي ْ

 ساعت. 1در  -1

 توسط مسلمانان و در زمان هارون الرشید. -3

از دیدن آن ترسید و گفت درون آن جن قرار داده اند و دساتور داد آن را   -4

 نابود کنند.

 بدن. تصفیه خون -5

 

 سؤال

 ؟کدام جمله است که در اقامه هست ولی در اذان نیست -0

 ؟ی به دنبال چه هدفی بودسید جمال الدین افغان -1

 ؟نام چهار امام اهل سنت در فقه را ذکر کنید -3

 ؟برای مقابله با تبلیغات فکری و فرهنگی دیگران چکار باید کرد -4

 ؟اصحاب کهف چه کسانی بودند -5

 

 جواب

 .«الَصاَلة قَاَمتِ  َقدْ » -0

 ن.به دنبال بیداری مسلمانان و قیام برای رهایی از سلطه بیگانگا -1

امام ابو ادریس شاافعی   -امام مالک بن انس -امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت  -3

 .رمحهم اهلل تعالیامام احمد بن حنبل  –

دهند برای تبلیغ از وسایل و امکاناتی مانند آنچه آنان مورد استفاده قرار می -4

 اسالم استفاده نماییم.
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ی پنااه بردناد و   خود به غاار که از ستم پادشاه زمان مسیحیان مؤمنی بودند  -5

 ها در آنجا به خواب رفتند.سال

 

 سؤال

 ؟زکات فطر در چه سالی واجب شده -0

 ؟در مورد ادب و احترام چی فرموده اند رسول خدا  -1

 ؟چیست که ابتدا دارد ولی انتها ندارد -3

 ؟چیست لفایده درخت و جنگ -4

 چاه. –است  –در  –کن چاه –ای بسازید: ته از کلمات زیر جمله -5

 

 جواب

 سال دوم هجری. -0

گتاران احتارام نگاذارد و نسابت باه کودکاان       رفرموده است: هرکس به بز -1

 مهربان نباشد از ما مسلمانان نیست.

 اعداد هستند. -3

جنگل و درخت ثروتی مهم و باعث تصفیه هوا، و زیباایی محایط زنادگی     -4

 هستند.

 کن در ته چاه است.چاه -5

 

 سؤال

 ؟اگر بهر علت دوستت را ناراحت کردی چکار باید بکنی -0

 ؟دو نفر که بدون پدر و مادر به دنیا آمدند -1

خواساات باا شااما دوسات شااود چکااار   اگار انسااانی ناادان و گناهکااار مای    -3

 ؟کنیدمی

 ؟فرق دین و ملیت چیست -4

 ؟چرا باید از غیبت و بدگویی پرهیز کنیم -5
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 جواب

 هی کنی.خوا باید از او معذرت -0

 آدم و حوا. -1

 .مبهتر است برای نصیحت و اندرز با او دوست شوی -3

شاود و قومیات و ملیات    دین پس از آگاهی از احتیاج باه آن انتخااب مای    -4

 عادات است. ارد، دین راهنماست و ملیت جزءجبری است و نیازی به گزینش ند

 شود.زیرا گناه است و باعث کینه و دشمنی می -5

 

 سؤال

هماه پیاامبران بارای هادایت طائفاه خاویش        به غیار از حضارت محماد     -0

چاه کساانی را بار عهاده      هدایت مأموریت فرستاده شده بودند، حضرت محمد 

 ؟دارد

 ؟دریاها برای انسان چه فوائدی دارند -1

 ؟کدام پیامبر مدتی در شکم نهنگ قرار داشت -3

 ؟ا مشت آدمی را کشتکدام پیامبر بود که قبل از پیغمبری ناخواسته ب -4

 ؟برای چیست« ژئولوژی»دانش  -5

 

 جواب

 هاست.ها و مکانبرای هدایت همه مردم در همه زمان محمد  رسالت -0

 ... است. دریا ثروتی سرشار از انواع ماهی و میگو و خاویار و نفت و -1

 .حضرت یونس  -3

 .حضرت موسی  -4

 خیز.زلههای زمین و مناطق زلبرای شناختن الیه -5

 

 سؤال

 ؟وقتی اذان جمعه گفته شد چکار باید کرد -0

 ؟نام چهار تن از بزرگان صحابه را ذکر کنید -1
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 ؟درجه است، زاویة دیگر آن چند درجه است 61یک زاویة مثلث قائم  -3

 ؟دو هدیه بزرگ خداوند به نوزادان چیست -4

 ؟چه کسی مسجد اموی دمشق را ساخت -5

 

 جواب

 یل و برای نماز جمعه به مسجد باید رفت.کار را تعط -0

 .مرتضی علی  – ذی النورین عثمان – فاروق عمر –صدیقابوبکر  -1

 درجه. 31 -3

 شیر و محبت مادر. -4

 ولید بن عبدالملک. -5

 

 سؤال

 ؟مقدار زکات پول چقدر است -0

 ؟شوندبرف و تگرگ چگونه درست می -1

 نیست. –خدمت  –بجز  –خلق  –ت عباد»ای بسازید: از کلمات زیر جمله -3

 ؟شوداگر باران چند سال نبارد چی می -4

 ؟اسراف و تبذیر یعنی چه و چه حکمی دارند -5

 

 جواب

 درصد. 5/1 -0

 شوند.قطرات باران وقتی سرد و سردتر شوند به تگرگ و برف تبدیل می -1

 عبادت به جز خدمت خلق نیست. -3

شاوند و هماه جاناداران    هاا خشاک مای   هها و چاا ها و رودخانههمه چشمه -4

 میرند.می

 کردن که در اسالم حرام هستند.یعنی ریخت و پاش و بیش از نیاز مصرف -5

 

 سؤال
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 ؟معراج یعنی چه -0

 ؟گویدخبر معراج گفت: او دروغ نمیچه کسی پس از شنیدن  -1

 ؟شودمساحت مثلث چگونه حساب می -3

 ؟استبزرگترین ستاره مجموعه شمسی کدام  -4

 ؟ساخت در کجا و چی نام داشت اولین مسجدی که رسول خدا  -5

 

 جواب

هاا را  از مکه به بیت المقدس و از آنجا باه آسامان   رفتن شبانه رسول اهلل  -0

 گویند.معراج می

 . ابوبکر صدیق -1

 .1تفاع  :  ار× قاعده  -3

 مشتری. -4

 مسجد قبا در مدینه. -5

 

 سؤال

 ؟ز مکه به مدینه مهاجرت نمودا چرا رسول خدا  -0

کاه   –کسای   –محبات   –کند نمی –ای بسازید: خدا از کلمات زیر جمله -1

 هم. –رحم  –کند نمی –او  –به  –رحم  –به  –دیگران 

 ؟آیدمساحت متوازی االضالع چگونه بدست می -3

 ؟گازی اوزون صدمه دیده است چرا الیه -4

 ؟کار ریه چیست -5

 

 جواب

 شرکین بر آزار آنها افزوده بودند.زیرا م -0

 کند.کسی که به دیگران رحم نکند خداوند هم به او رحم نمی -1

 ارتفاع.× قاعده  -3

 ها.به خاطر گازهای مصنوعی کارخانه -4
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 رسانیدن اکسیژن به قلب و خون و گرفتن گاز کربنیک. -5

 

 سؤال

 ؟در مورد برادری و همکاری چی فرموده است رسول خدا  -0

 ؟نامیده است« فتح المبین»ای را در صدر اسالم خداوند متعال چه واقعه -1

 ؟شودمساحت مکعب چگونه حساب می -3

 ؟کدامند دو چیز را شفادهنده نامیده است، آن دوقرآن  -4

 ؟است یعنی چه« ضار و نافع»خداوند  -5

 

 جواب

ا نگااه  هاای آجرناد کاه یکادیگر ر    مؤمن برای مؤمناان دیگار مانناد داناه    » -0

 «.دارندمی

 مصالحه حدیبیه. -1

 .1× مساحت قاعده × ارتفاع × محیط قاعده  -3

و  ،های فکری و اخالقای و اجتمااعی اسات   آیات قرآن شفادهنده انحراف -4

 عسل شفادهندة بیماری جسمی.

یعنی ضرر انسان تنها در نافرماانی و نفاع انساان در فرماانبرداری اوسات، و       -5

 بیاید خیر است. هرچیز دیگری که پیش

 

 سؤال

 ؟بیشتر دشمنی نمودند یم، موسی و محمد علیهم السالم ابراه چه کسانی با -0

هاا را شکسات تبار را چکاار     س بات در غیاب قد  وقتی حضرت ابراهیم -1

 ؟کرد

سحر ساحران را چکاار   ،به ماری تبدیل شد وقتی عصای حضرت موسی -3

 ؟کرد

هاای  شدن ایمانش از خداوند خواست پرندهبرای بیشتر که کدام پیامبر بود -4

 ؟مرده را زنده کند
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 ؟شدبر روی چه چیزی نوشته می قرآن در زمان رسول خدا  -5

 

 جواب

و حضرت محمد  ،با فرعون  با نمرود، حضرت موسی  حضرت ابراهیم -0

 .با سران مشرک قریش 

 تبر را بر روی شانه بت بزرگ قرار داد. -1

 ر را باطل نمود.سحر ساحران دیگ -3

 . حضرت ابراهیم -4

 بر روی پوست آهو و تخته چوب. -5

 

 سؤال

 ؟صاحبان کدام چشمان را خداوند عذاب نخواهد داد -0

 ؟خالد چه حالتی دارد ،در دو جمله: خلیل خالد را زد و خالد خلیل را زد -1

 ؟افق چه فرموده استنهای مدر مورد عالمت رسول خدا  -3

عادد   61اصاله آنهاا هریاک     011 ،اصله درخت سیب دارد 071باغبانی  -4

عدد سیب زرد ثمر دادناد، جمعااً چناد عادد سایب       71اصله نیز  71سیب قرمز و 

 ؟برداشته شده است

 ؟ای استبزرگترین دشمن مزارع کشاورزی چه حشره -5

 

 جواب

ی که از خوف خداوند گریاان باشاد و چشامانی کاه در راه خادا      هائچشم -0

 کند.بانی اسپ

 ول و در جمله دوم فاعل است.عفدر جمله اول خالد م -1

گویاد.  هرگاه سخن بگویاد، دروغ مای   -0 :فرموده: عالمت منافق سه چیز -3

و هرگااه اماانتی را باه او بساپارند      -3کند. هرگاه وعده دهد خالف وعده می -1

 نماید.خیانت در امانت می

 عدد. 01911 -4
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 ملخ. -5

 

 سؤال

 ؟است قو و سرمشگدر چه مواردی برای مسلمانان ال ل خدا زندگی رسو -0

 ؟سنت یعنی چه -1

 ای با قرآن دارد.سنت چه رابطه -3

 ؟هایی هستندها چگونه نامبهترین نام برای انسان -4

 ؟وظیفه و مسئولیت پدر در مورد فرزند چیست -5
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 جواب

و   رسول خدا های عبادت ، اخالق، روابط اجتماعی و سیاسی،هااندیشه -0

 .سرمشق است برای ما مسلمانان یشانخالصه همه جوانب زندگی ا

 .صو تأیید رسول خدا  –رفتار  –سنت یعنی: گفتار  -1

 ی و اجرایی قرآن است.ملتفسیر ع سنت رسول خدا  -3

نامی که نیمی از آن کلمه عبد و نیم دیگر ناام و صافتی از خداوناد باشاد،      -4

 عبدالکریم. –الرحمن عبد –مانند: عبداهلل 

نام نیکی بر او بنهد، او را با دین آشنا نماید و در مسیر کسب علم و دین او  -5

 را یاری دهد، و همسری شایسته را برای او انتخاب کند.

 

 سؤال

 ؟کدامیک از اصحاب همه دارائیش را بجا نهاد تا هجرت نماید -0

 ؟شه و... نامه نوشتبا پادشاهان ایران و روم و حب چرا رسول خدا  -1

 ؟گناه بر چند نوع است -3

 ؟گیردتوبه چه زمانی مورد قبول خداوند قرار می -4

 ؟نماز را به چه چیزی تشبیه فرموده است رسول خدا  -5

 

 جواب

 .صهیب رومی  -0

 فرمود.آنها را به دین اسالم دعوت می -1

گناهانی که هم  -1گناهی که نافرمانی خداوند است.  -0بر دو نوع است:  -3

 کند.و هم حقی را از مردم ضایع می ،نافرمانی خداوند است

و اگر حق مردم باشد آن را جباران   ،زمانی که تصمیم بر ترک گناه بگیرد -4

 نماید.

باار در آن   5روز نزل کسی رد شود و انسان در شابانه ی که از جلو مبه نهر -5

 حمام کند.

 سؤال
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خداونادا!  »دعاا نماود و فرماود:     عثمان  برای حضرت چرا رسول خدا  -0

 ؟«عثمان را ببخش

، چه تأثیری بر خود و دیگاران  ای دینی عمل نکندهانسانی که به مسئولیت -1

 ؟دارد

 ؟چی فرموده است در مورد دوست خوب و بد رسول خدا  -3

 ؟کردندهای مسافرت میمردم قریش در زمستان و تابستان به چه سرزمین -4

 ؟متعال در مورد خوردن و آشامیدن چی فرموده استخداوند  -5

 

 جواب

 را او تأمین فرمود.« ةعسر»برای آن که همه تجهیزات و مخارج لشکر  -0

شود و برای دیگران نیز اسباب درد سار  باعث گرفتاری و بدبختی خود می -1

 شود.می

دوست خوب مانند عطرفاروش و دوسات باد مانناد آهنگار      »فرموده است  -3

 است.

 رفتند.به شام می هاها به یمن و تابستانزمستان -4

 «.ولی اسراف مکنید ،بخورید و بیاشامید»فرموده:  -5

 

 سؤال

هجرت فرموده آن شب را  کدامیک از اصحاب هنگامی که رسول خدا  -0

 ؟در بستر او خوابید

 ؟تلویزیون چه اهمیتی در دنیای امروز دارد -1

 ید: تاریکی، علم، جهل، است، نور، و.ای بسازاز کلمات زیر جمله -3

 ؟مرغ چی گفتند و او چی جواب دادبه شتر -4

 ؟شکیباترین حیوان اهلی کدام است -5

 

 جواب

 .علی  -0
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 ؛وسیله بسیار مهم برای تعلیم و تربیت و گساترش داناش و فرهناگ اسات     -1

 اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

 علم نور و جهل تاریکی است. -3

  شترم. :گفت گفت: مرغم. گفتند: خوب بپر، ،به او گفتند: بار بکش -4

 شتر. -5

 

 سؤال

 ؟کدامیک از فرماندهان سپاه اسالم در جنگ موته به شهادت رسیدند -0

 ؟ام انددد که بسیار باهم فرق دارند، آنها کسه نوع شیر وجود دارن -1

 ؟گترین سرداران سپاه اسالمریکی از بز -3

زیرا اگر تبعیادم کنناد، باه     ؛ستمکاران مردمی نادانند»ز کیست: این سخن ا -4

پاردازم، اگار مارا    روم، اگر زندانیم نمایند به ذکر و عباادت مای  گردش و سفر می

 «.رسمبکشند به شهادت می

 ؟کردندمردم عرب در زمان جاهلی به چه چیزهایی بیشتر افتخار می -5

 

 جواب

 عبداهلل بن رواحه. –ب طالجعفر بن ابی –زید بن حارثه  -0

 شیر که حیوانی درنده است. –شیر آب  –شیر خوراکی  -1

 خالد بن ولید. -3

 احمد بن تیمیه حرانی. شیخ االسالم -4

 به شعر و شراب و اسب و شتر. -5
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 سؤال

اساالم  « اماین امات  »در مورد کادامیک از اصاحاب فرماود:     رسول خدا  -0

 ؟است

 ؟ن آمدند، کلمه خندان چه نقشی دارددر جمله: خالد و خلیل خندا -1

 ؟و خبره چی فرموده است در مورد انسان هوشیار ل خدا وسر -3

کاه نوجاوانی باود، در ماورد      هنگام بازساازی خاناه کعباه رساول خادا       -4

بر جای خود چه کاری را انجام « حجر األسود»اختالف سران قبایل برای گذاشتن 

 ؟داد

 ؟ی بودعالمه اقبال الهوری چه کس -5

 

 جواب

 ابوعبیده عامر بن جراح. -0

 کلمه خندان حال است. -1

های نااروای نفساانی چیاره    فرموده: آدم دانا و خبره آن است که بر کشش -3

 شود، و برای قیامت کار کند.

 را آورده و سنگ را در آن گذاشتند و دستور دادند که هر یاک  ایپارچه -4

ای را گرفت و سنگ را در جای خود یز گوشهای را بگیرند و خود ناز آنها گوشه

 قرار داد.

 مصلح و شاعر پاکستانی است. اندیشمند، -5

 

 سؤال

 ؟کردبه نزد فرعون او را همراهی می چه کسی هنگام رفتن موسی  -0

 ؟شدولد او را چکار کرد و عاقبتش چی مادر حضرت موسی پس از ت -1

 ؟نامندیبایی میکدامیک از پیامبران را پیامبر صبر و شک -3

 ؟وندکنیم یا برای خدابرای خود عبادت می -4

 ؟چرا اسالم شراب و قمار را حرام نموده است -5
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 جواب

 هارون.او برادر  -0

او را در ساابدی نهاااد و بااه نیاال انااداخت و خااانواده فرعااون او را از آب    -1

 گرفتند، و در منزل آنان بزرگ شد.

 . ایوب -3

 ه آن احتیاج داریم و هم برای رضایت خداوند.برای این که خود ب -4

شاود ماال و   و قماار باعاث مای    گیارد، شراب نعمت عقل را از ماا مای   زیرا -5

 برود. مااز دستمان ثروت

 

 سؤال

 ؟خداوند اهل ایمان و عمل صالح را به چه چیزی وعده داده است -0

 ؟نمایدها را چگونه آزمایش میخداوند انسان -1

 ؟رت نوح در طوفان غرق شدچرا پسر حض -3

 ؟های بدی بودندهمسران کدامیک از پیامبران انسان  -4

 ؟آیدشان برمیها کاری از دستآیا در قیامت نسب و قوم و شخصیت -5

 

 جواب

 به ماندن ماندگار در بهشت. -0

 به وسیله فقر و دارایی و خیر و شر. -1

 شتی نجات شود.چون حاضر نشد دین پدر خود را بپذیرد و وارد ک -3

 همسر حضرت لوط و حضرت نوح. -4

﴿ فرماید:نه، چون خداوند می -5             ﴾ « همه

. مگر آن که خداوند خود بخواهد و اجازه «آیندهای به تنهایی به نزد او میانسان

 بدهد.

 

 سؤال

 ؟هدیدی فرموده استخداوند در مورد کفار و اشرار چه ت -0
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 ؟کفر یعنی چه -1

 ؟منافق کیست -3

 ؟شودمشرک به چه کسانی گفته می -4

 ؟خداوند گناه چه کسانی را هیچگاه نخواهد بخشید -5

 

 جواب

 آنها را به گرفتاری دنیا و عذاب آخرت تهدید فرموده است. -0

 نمودن و نپذیرفتن. کردن و آن را انکاریعنی حق و دین را درک  -1

های ندارد، اما از ترس برخی از عبادتاعتقاد یعنی کسی که به آئین اسالم  -3

 دهد.ظاهری را انجام می

شود که آگاهانه چیزی را در صفاتی کاه خااص   به کسی مشرک گفته می -4

 خداوند است شریک نماید.

 بخشد، مگرنه چیزی را برای او شریک کنند نمیهاگناه کسانی را که آگا -5

 از مرگ توبه کنند و مسلمان شوند.قبل  اینکه

 

 سؤال

 ؟چرا خداوند روز قیامت همه مردگان را زنده خواهد فرمود -0

 ؟چیست معجزة ماندگار حضرت محمد  -1

باه چاه چیزهاایی در میاان ماردم قبال از بعثات شاهرت          حضرت محمد  -3

 ؟داشت

 ؟را خرید و آزاد نمود  بالل چه کسی -4

زیر آن با مردم بیعت نماود،   را که رسول خدا  درختی  فاروق عمر چرا -5

 ؟قطع کرد

 

 جواب

 شان به بهشت و جهنم.برای رسیدگی به عملکرد آنها در دنیا و بردن -0

 .کریم قرآن -1
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 داری، راستگویی.امانت -3

 .ابوبکر صدیق  -4

 رفتند.برای این که برخی از مردم آن را مقدس دانسته و به زیارتش می -5

 

 سؤال

 ؟فرق صفات خداوند با صفات انسان در چه چیزهایی است -0

 ؟کردندهمه پیامبران پیش از هرچیز مردم را به چی دعوت می -1

 ؟ها در چیستتفاوت پیامبران با دیگر انسان -3

 ؟شدن چه آرزویی دارندکافران پس از مردن و زنده -4

 ؟شودشدن صدای آن دیده میچرا نور رعد و برق قبل از شنیده -5

 

 جواب

و صافات   ،حاد و مارز و صافات انساان محادود اسات      صفات خداوند بای  -0

 خداوند ذاتی و ابدی و ازلی و صفات انسان کسبی و موقتی است.

 .«الَله   ِإلَ  ِإَلهَ  لَ »به  -1

شان را خداوند باه آنهاا   آمد و تابع وحی بودند و اشتباهبرای آنان وحی می -3

 داد.تذکر می

خواهند آنها را دوباره به دنیا باز گرداند تا ایان باار مسالمان    ند میاز خداو -4

 شوند.

 زیرا سرعت نور از سرعت صدا بیشتر است. -5

 

 سؤال

 ؟فرمایددر مورد یاری به دیگران چی می رسول خدا  -0

 ؟فرمایدخداوند متعال در مورد همکاری و تعاون چی می -1

 ؟انی پیروز شدندغزوه بدر در چه ماهی بود؟ و چه کس -3

 ؟علت شکست در غزوه احد چی بود -4

 ؟شتری است که جلو منزل همه خواهد خوابید -5
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 جواب

 خداوند در پی یاری کسانی است که برادران مسلمان خود را یاری دهند. -0

 در کارهای نیک و پرهیزکاری همدیگر را یاری دهید. -1

 و پیروزی با مسلمانان بود. ،در ماه رمضان -3

را در ماورد مانادن در    جمعی از نگهبانان تیرانداز سافارش رساول خادا     -4

 مکان خود نادیده گرفتند.

 مرگ و رفتن به دنیای دیگر. -5

 

 سؤال

 ؟هنگام رفتن به رختخواب کدام دعا مستحب است -0

 ؟باشدهنگام بیدارگردیدن از خواب چه دعایی مستحب می -1

 ؟دهدی را به انسان تذکر میرفتن و بیدارشدن چه چیزبه خواب -3

 ؟حجم آن چقدر است ،متر باشدسانتی 1مکعبی که طول ضلع آن  -4

 ؟جان چیستبهترین یار مهربان و معلم بی -5

 

 جواب

 .«َذنِْبي ِلي اْغِفرْ  الَله مَ  َجْنِبي، َوَضْعت   الَلهِ  ِبْسمِ » -0

 .«النُّش ور   وإلَْيهِ  أماتَنا، بَ ْعَدما َأْحَيانَا اَلِذي للِ  الَحْمد  » -1

 دهد.ها تذکر میمردن و زندگی دوباره را به انسان -3

 متر.سانتی 8 = 1×  1×  1 -4

 کتاب. -5
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 سؤال

 ؟چند نفر بودند  آدم خانواده -0

 ؟چرا قابیل هابیل را کشت -1

 ؟در مورد نصیحت رو در رو و دلسوزانه چی فرموده است رسول خدا  -3

 ؟جان هستندان جان دارند یا بیگیاهان و درخت -4

 ؟های زندگی در موجودات مختلف چه چیزهایی هستندنشانه -5

 

 جواب

 خواهر آنها. قابیل و دو –هابیل  –حوا  –آدم  -0

 به خاطر حسادت و نادانی. -1

 «.مؤمن آینة مؤمن است»فرموده  -3

 د.دادنکردند و گل و ثمر نمیداشتند رشد و نمو نمیاگر جان نمی -4

 –در حیوانات رشد و حرکت و تولید مثال   –در گیاهان رشد و تولید مثل  -5

 در انسان رشد و تولید مثل و حرکت و علم و اراده.

 

 سؤال

 ؟اولین مؤذن در تاریخ اسالم چه کسی بود -0

 ؟پیام و رسالت اذان چه چیزی است -1

دیدناد،  گر / کامیااب قبول %81 / مکتب ابتدائیشاگرد یک دبستان 51از  -3

 ؟و چند نفر قبول شده اند / ناکامچند نفر مردود

 ؟دهدفرهنگ یک ملت را چه چیزهایی تشکیل می -4

 ؟جهاد اکبر و جهاد اصغر چیستند -5

 

 جواب

 بالل بن ریاح حبشی. -0

 عبادت و وحدت. توحید، -1

 نفر مردود گردیده اند. 01نفر قبول و  41 -3
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 تاریخ. –زبان  –دین  -4

و جهاد اصغر مبارزة فکری،  ،های ناروای نفسبر مبارزه با خواستهجهاد اک -5

 فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی با دشمنان دین است.

 

 سؤال

 ؟گیرد نام ببریدگروه از کسانی را که به آنان زکات تعلق می 6 -0

 آید. –گر  –صبر  –نوبت  –کنی  –ای بسازید: ظفر از کلمات زیر جمله -1

مسااحت   ،متر استسانتی 5متر و عرض آن سانتی 8مستطیلی که طول آن  -3

 کنید. ابآن را حس

بصورت جماع آماده   « ظلمات»در قرآن به صورت مفرد و « ورن»چرا کلمه  -4

 ؟است

 ؟لقب کدام شهر است« دارالسالم» -5

 

 جواب

 –اران قرضاد  –نومسالمانان   –کارمنادان اداره زکاات    –مساکین  –فقراء  -0

 .همسافرانی که پول و توشه آنها به پایان رسید

 گر صبر کنی نوبت ظفر آید. -1

3- 41  =5  ×8. 

های زیرا راه اسالم که راه نور و سعادت است یک راه بیشتر نیست، اما راه -4

 انحرافی و تاریک بسیارند.

 بغداد. -5

 

 سؤال

 ؟ها و اخالق اسالمی را نام ببریدصفت از صفت 5 -0

 ؟ای استتالش نکنی به هدف خود نخواهی رسید، چگونه جملهاگر  -1

 ؟ز صفات اهل ایمان را نام ببریدچند صفت ا -3

 «.کارند تا تو....بر و باد و مه و خورشید و فلک درا»گوید: سعدی می -4



   

 

  

 
 

 

 ﴾62﴿  سؤال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی... 0111

 

هاا چاه پیاامی    آمدن بهار و سبزشدن گیاهان و شکوفه درختان برای انساان  -5

 ؟دارند

 

 جواب

 شجاعت عفو و گذشت. –بخشندگی  –صداقت  –ی دارامانت -0

 جمله شرطیه است. -1

وفای به  –امانتداری  –پرهیز از کارهای بیهوده  –فروتنی و توجه در نماز  -3

 پرهیز از فحشا و منکر. –عهد و پیمان 

 ... تا تو نانی بدست آری و به غفلت نخوری. -4

 شدن پس از مرگ و آمدن جهان آخرت.پیام زنده -5
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